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با تشكر از تمامي همكاران محترم مديريت امًر درآمد كه از
صرف يقت ي ارائه وظرات خًد در فرآيىد تهيه ايه دفترچه
دريغ وىمًدود.
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مقدمه:
تايذ پزيشكت ًٗ ٠ؼأٓ ٠ي ؿ٢ش ،ؿ٢شٛٝذ  ٝؿ٢شداسي يي ٗٞضٞع ػٔ٘ي  ٝتخللي ٗي تاؿذ ٝ
٘ٛي تٞا ٙآ ٙسا جذا اص ػايش سؿت١ ٠اي ػٔ ٕٞاجت٘اػي تؼشيق ٞ٘ٛد .تٜاتشاي ٚت٘اٗي ٗغآة ٝ
ٗٞضٞػاتي ً ٠دس ٗٞسد حٌٗٞت ٗٔي تؼشيق ؿذ ٟاػت دس ٗٞسد حٌٗٞت ١اي ٗحٔي ٛيض ت ٠ؿٌْ
ٜٗاػة  ٝهاتْ هثٓٞي ٗلذام ػيٜي داسدٗ .ـٌْ ػآٖ ُيش ؿ٢شي ُشي ،تٞإٔ تا ٗؼائْ اصدياد
ج٘ؼيت ؿ٢ش١ا ٛ ٝيض تـييشات ػ٘ذ ٟكٜؼتي  ٝاهتلاديٗ ،ؼائْ اجت٘اػي  ٝكـاس ؿ٢شٛٝذا ٙتشاي
دسياكت اٞٛاع خذٗات ؿ٢شي تضسٍ تشي ٚچآؾ ٗ ٝـٌالت دٛياي اٗشٝص سا تٝ ٠جٞد آٝسد ٟاػت.
دس ايٗ ٚيا ٙتٞدج ،٠استثاط تي ٚؿ٢ش  ٝؿ٢شداسي سا دس هآة هاٗ ٝ ٙٞٛوشسات ٗآي  ٝاك ّٞپزيشكت٠
ؿذ ٟتشهشاس ٗي ػاصد  ٝتٞٗ ٠جة اي ٚهشاسداد اػت ً ٠ؿ٢شداس ت٘ٛ ٠ايٜذُي اص عشف ؿ٢شداسي
ٗتؼ٢ذ ٗي ُشدد تا ٛظاست ٗؼتويٖ  ٝؿيشٗؼتويٖ ؿٞساي ؿ٢ش ،دسآٗذ١اي عثو ٠تٜذي ؿذ ٝ ٟتٞدج٠
ؿذ ٟسا تا سػايت ًاْٗ ٗوشسات ٝك ٝ ّٞدس پي آ١ ٙضي١ ٠ٜاي ٗلٞب سا دس هآة كلٞٗ ٝ ّٞاد
١ضي ٠ٜتا سػايت ًاْٗ ٗوشسات پشداخت ٘ٛايذ.
تٜاتشاي" ٚتٞدج "٠دس ؿٌْ ٞٛي ٚآ ٠ٛ ٙت٢ٜا يي اتضاس ٗذيشيتي ٗحؼٞب ٗي ُشدد تٌٔ ٠اص اٖ١
ٗٞضٞػات ػياػي ،اهتلادي ،كشِٜ١ي  ٝاجت٘اػي ٛ ٝيض ٗذيشيت ؿ٢شي ٗحؼٞب ؿذ ٝ ٟا٘١يت
آ ٙدس حٌٗٞت ١ا اػٖ اص ٗٔي  ٝيا ٗحٔي چـِ٘يش ،سٝص اكض ٝ ٙٝؿيش هاتْ اٌٛاس اػت.
"تٞدج ٝ "٠تٞدج ٠سيضي ػٔ٘ي ً ٝاستشدي ٗثتٜي تش هاٗ ٝ ٙٞٛوشسات ٗشتٞط ت ٠اك ّٞپزيشكت ٠ؿذٟ
 ٝدػتٞسآؼْ٘ ١اي ٝصاست ًـٞس  ٝدس اجشاي ٗاد ٟي  25آييٛ ٚاٗٗ ٠آي ؿ٢شداسي ١ا ٗلٞب
دٝاصد ٖ١تيشٗا 1346 ٟت٢ي ٝ ٠ج٢ت اجشا تًٔ ٠ي ٠ؿ٢شداسي ١ا اتالؽ ٗ ٝوشس ؿذ ٟاػت ٝ
ؿ٢شداسي ١ا ت٢ٜا دس اي ٚچاسچٞب اٌٗا ٙحْ ٗـٌالت تٞدج ٠اي خٞد سا خٞاٜ١ذ داؿت.
تٜاتشاي ٚؿ٢شداسي تايذ تا ػٜايت تٗ ٠حذٝديت دسآٗذي ٛ ٝياص١اي ٛاٗحذٝد ؿ٢شي ،تشٛاٗ١ ٠اي
جاسي  ٝػ٘شاٛي خٞد سا دس هآة تٞدج١ ٠اي تٜٔذ ٗذتٗ ،ياٗ ٙذت ًٞ ٝتاٗ ٟذت ت ٠عشيوي ت٢يٝ ٠
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تٜظيٖ  ٝپي سيضي ٘ٛايذ ً ٠تٓ ٠حاػ تٞا ٙاٞٓٝيت ١اي خاف دس تشٛاٗ١ ٠اي ػ٘ٗٞي حذاًثش
اػتلاد ٟسا اص ايٜٗ ٚاتغ ٗحذٝد تشاي ًؼة ٛياص١اي ٛاٗحذٝدٛ ،ليية كشد ػاصد  ٝاي ٚكٔؼل٠
ٝجٞدي آٝي ٚپيإ "تٞدج "٠اػت (ت٢شاٗي ،تٞدج ٠ؿ٢شداي ٗ ٝذيشيت تٞدج ٠دس ؿ٢شداسي ١اي
ايشا.)1386 ،ٙ
تش اػاع ٗاد 30 ٟآييٛ ٚاٗٗ ٠آي ؿ٢شداسي ١ا ،تايؼتي تؼشك ٠ي ػٞاسم دسياكتي ت ٠عٞس ًاْٗ ٝ
ت٘١ ٠شا ٟتؼشك١ ٠اي ٗشتٞط ت ٠ػاصٗا١ ٙاي ٝاتؼت ٠آٝسد ٟؿٞد ٓٝي اص آٛجا ًٝ ٠اسد ؿذ ٙت ٠ايٚ
ٗو ٠ٓٞت ٠دٓيْ ٛثٞد يي دكتشچ ٠تؼشكٗ ٠ـخق دس ػاصٗا١ ٙاي ٝاتؼتٗ ٠ؼتٔضٕ كشف ٝهت تؼياس
٘١ ٝچٜي ٚتشٛاٗ ٠سيضي تشاي يي ًتاب تؼشك ٠خٞا١ذ تٞد ،سديق ١اي دسآٗذي اكٔي آ٢ٛا ت٠
كٞست ؿيشكؼاّ دس اي ٚدكتشچ ٠هيذ ؿذ ٟاػت .اٗا اص آٛجا ً ٠عثن هاٝ ٙٞٛجٞد چٜيً ٚتاتي دس
ؿ٢شداي ضشٝسي ٗي تاؿذ ،اٗيذ اػت دس آيٜذٛ ٟضديي تا ٌ٘١اسي ػاصٗا١ ٙاي ٝاتؼت ٠تتٞا ٙيي
ًتاب تؼشك ٠تشاي ؿ٢شداسي اكل٢ا ٙت ٠چاج سػاٛيذ.
دس اداٗ ٠تؼشك١ ٠اي ػٞاسم ؿ٢شداسي اكل٢ا ٙت٘١ ٠شاٗ ٟثٜاي هاٛٞٛي ٛ ٝحٗ ٟٞحاػث ٠آ٢ٛا تشاي
ػاّ  1391آٝسد ٟؿذ ٟاػت .دس ايٗ ٚج٘ٞػ ٠تالؽ تش آ ٙهشاس ُشكت تا ٗغآة ت ٠ُٛٞ ٠اي تاؿذ
ً ٠ت ٠كٞست يٌجا ،اعالػات الصٕ دس اختياس ػالهٜٗ ٠ذاٌ٘١ ٝ ٙاسا ٙهشاس ُيشد.
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تٞٗ ٠جة ٗاد 29 ٟآييٛ ٚاٗٗ ٠آي ؿ٢شداسي ١ا ،دسآٗذ١اي ؿ٢شداسي ت 6 ٠تخؾ صيش دػت ٠تٜذي
ٗي ؿٛٞذ:
 -1دسآٗذ١اي ٛاؿي اص ػٞاسم ػ٘ٗٞي (دسآٗذ١اي ٗؼت٘ش).
 -2دسآٗذ١اي ٛاؿي اص ػٞاسم اختلاكي.
 -3ت٢اء خذٗات  ٝدسآٗذ١اي ٗؤػؼات اٛتلاػي ؿ٢شداسي.
 -4دسآٗذ١اي حاكْ اص ٝج ٝ ٟٞاٗٞاّ ؿ٢شداي.
ً٘ -5ي ١اي اػغايي دٓٝت  ٝػاصٗا١ ٙاي دٓٝتي.
 -6اػاٛات ً٘ ٝي ١اي ا١ذايي اؿخاف  ٝػاصٗا١ ٙاي خلٞكي  ٝاٗٞاّ  ٝداسايي٢ايي
ً ٠ت ٠عٞس اتلاهي يا تٞٗ ٠جة ها ٙٞٛت ٠ؿ٢شداسي تؼٔن ٗي ُيشد.
تا تٞج ٠ت ٠آييٛ ٚاٗٗ ٠آي ؿ٢شداسي ١ا ،سديق ١اي دسآٗذي ٗختٔق تؼشيق ٞٗ ٝسد ت٢شد ٟتشداسي
هشاس ُشكت ٠اػت ً ٠دس اداٗ ٠اي ٚسديق ١اي دسآٗذي ( اػٖ اص كؼاّ  ٝؿيشكؼاّ )  ٝآخشيٛ ٚحٟٞ
ٗحاػث ٠آ٢ٛا آٝسد ٟؿذ ٟاػت.
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كد درآمدي 0111
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 -0011درآمذهاي ناشي از عوارض عمومي -وصولي توسط ساير موسسات

 -1101ػَاسؼ هَاد ًفتي
اي ٚػٞاسم تش عثن تٜذ (ج) ( ٝد) ٗاد 38 ٟهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصؽ اكضٝد ٝ ٟدس هآة ًذ  2112دسياكت
ٗي ُشدد.
ايٜٗ ٚثغ دسآٗذي ت ٠سٝؽ صيش ٗحاػثٝ ٝ ٠كٗ ّٞي ُشدد:
 %10اص هي٘ت كشٝؽ ٛلت ػليذٛ -لت ُاص -تٜضي -ٚػٞخت ٞ١اپي٘ا
 %5اص ٗحْ كشٝؽ ٛلت ًٞسٟ

 -1102ػَاسؼ اسٌاد سسوي
اي ٚػٞاسم تش ٗثٜاي تثلش 9 ٟها ٙٞٛتٞدجً ًْ ٠ـٞس ػاّ ٞٗ 1362ضٞع ٗاد 123 ٟاكالحي ها ٙٞٛثثت
اػٜاد  ٝاٗالى ٗلٞب دي٘اٗ 1351 ٟحاػث ٝ ٠اخز ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠سٝؽ صيش ٗي تاؿذ:
حن آثثت دسياكتي دكاتش × %8

 -1103ػَاسؼ گاص
ٗثٜاي هاٛٞٛي اي ٚسديق دسآٗذي ،عثن تٜذ (آق) ٗاد 38 ٟهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصؽ اكضٝدٗ ٟي تاؿذ ً ٠دس
هآة ًذ  1999دسياكت ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠تذي ٚكٞست اػت:
ٗآيات تش اسصؽ اكضٝد ٟدس پايا ٙدٝسٞٗ ٟسد ٛظش ت 8 ٠دسكذ خٞا١ذ سػيذ  ٝػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا اص اي ٚسديق
دسآٗذي ٗؼادّ  3اص ٗ 8ي تاؿذ ً١ ٠ش ػآٗ ٠تٜاػة تا ٛشخ ٘١ا ٙػاّ ،هاُ ٙٞٛزاس ػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا سا
تؼييٗ ٚي ٘ٛايذ.
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 -1104ػَاسؼ گوشوي ٍ حك َّايي
اي ٚػٞاسم تش ٗثٜاي تثلش 3 ٟريْ ٗاد 41 ٟهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصؽ اكضٝد ٝ ٟدس هآة ًذ  2213دسياكت
ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠سٝؽ صيش اػت:
 12دس ١ضاس ػٞاسم ُ٘شًي ٗحاػثٗ ٠ي ُشدد  ٝعثن تثلشٗ )2( ٟاد 31 ٟهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصؽ اكضٝد ٟت٠
ٛؼثت  %60ؿ٢شداسي ١اً %20 ،ال ٙؿ٢ش١ا  %20 ٝد١ذاسي ١ا توؼيٖ ٗي ُشدد

 -1105ػَاسؼ آب تْاي هطتشويي
تش ٗثٜاي تٜذ (آق) ٗاد 38 ٟهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصؽ اكضٝد ٝ ٟدس هآة ًذ  1999دسياكت ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠ؿٌْ صيش اػت:
ٗآيات تش اسصؽ اكضٝد ٟدس پايا ٙدٝسٞٗ ٟسد ٛظش ت 8 ٠دسكذ خٞا١ذ سػيذ  ٝػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا اص اي ٚسديق
دسآٗذي ٗؼادّ  3اص ٗ 8ي تاؿذ ً١ ٠ش ػآٗ ٠تٜاػة تا ٛشخ ٘١ا ٙػاّ ،هاُ ٙٞٛزاس ػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا سا
تؼييٗ ٚي ٘ٛايذ.

 -1106ػَاسؼ تلفي ثاتت
تش ٗثٜاي تٜذ (آق) ٗاد 38 ٟهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصؽ اكضٝد ٝ ٟدس هآة ًذ  1999دسياكت ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠ؿٌْ صيش اػت:
ٗآيات تش اسصؽ اكضٝد ٟدس پايا ٙدٝسٞٗ ٟسد ٛظش ت 8 ٠دسكذ خٞا١ذ سػيذ  ٝػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا اص اي ٚسديق
دسآٗذي ٗؼادّ  3اص ٗ 8ي تاؿذ ً١ ٠ش ػآٗ ٠تٜاػة تا ٛشخ ٘١ا ٙػاّ ،هاُ ٙٞٛزاس ػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا سا
تؼييٗ ٚي ٘ٛايذ.

 -1107ػَاسؼ گزسًاهِ
تش عثن تخـٜاٗ ٠ؿ٘اس-2931 ٟدب ٗٞسخ  89/3/25ػاصٗا ٙؿ٢شداسي ١ا ٛ ٝاٗ١ ٠اي ٛيشٝي اٛتظاٗي
ج٘ٞ٢سي اػالٗي ايشا ٙت ٠ؿ٘اس١ ٟاي ٞٗ 13/10/87/501سخ ٞٗ 12/8/89/1606/27 ٝ 89/3/19سخ
 89/3/16تا اػتٜاد ت ٠جضء (د) تٜذ  13اتالؽ ها ٙٞٛتٞدج ٠ػاّ  89دسياكت ٗي ُشدد.
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ٗيضا ٙدسياكتي اص اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠سٝؽ صيش ٗحاػثٗ ٠ي ُشدد:
تٗ ٠يضا %5 ٙاص ٗحْ ١ضي ٠ٜكذٝس ُزسٛاٗ٠

 -1108ػَاسؼ تليط َّاپيوا
تش ٗثٜاي تٜذ (آق) ٗاد 43 ٟهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصؽ اكضٝد ٟدسياكت ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ػثاست اػت اص:
 %5اص هي٘ت تٔيظ ٗتؼٔن ت ٠ؿ٢ش ٗحْ ت٢ي ٠تٔيظ

 -1109ػَاسؼ تشق هطتشويي
تش ٗثٜاي تٜذ (آق) ٗاد 38 ٟهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصؽ اكضٝد ٝ ٟدس هآة ًذ  1999دسياكت ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠ؿٌْ صيش اػت:
ٗآيات تش اسصؽ اكضٝد ٟدس پايا ٙدٝسٞٗ ٟسد ٛظش ت 8 ٠دسكذ خٞا١ذ سػيذ  ٝػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا اص اي ٚسديق
دسآٗذي ٗؼادّ  3اص ٗ 8ي تاؿذ ً١ ٠ش ػآٗ ٠تٜاػة تا ٛشخ ٘١ا ٙػاّ ،هاُ ٙٞٛزاس ػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا سا
تؼييٗ ٚي ٘ٛايذ.

 -0011درآمذهاي ناشي از عوارض عمومي -عوارض بر ساختمانها و اراضي

 -1201تماياي ػَاسؼ سطح ضْش
دس حاّ حاضش اي ٚسديق دسآٗذي تٞػظ ؿ٢شداسي ٝك٘ٛ ّٞي ُشدد.
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 -1202ػَاسؼ تش پشٍاًِ ّاي ساختواًي
تش ٗثٜاي ٗلٞت ٠ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢ا ٙت ٠ؿ٘اسٞٗ 28/87/4250 ٟسخ  87/10/14عثن جذّٝ
دسياكت ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠عثن جذ ّٝدس اداٗ ٠آٝسد ٟؿذ ٟاػت:
ػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ ّاي ساختواًي (خاًِ ّاي هسىًَي ته ٍاحذي) تا  600هتش
سطح تٌاء يه ٍاحذ

ػَاسؼ هساحت ّش هتش هشتغ

حذالل ػَاسؼ ّش

هػَب جلسِ ػلٌي

هسىًَي

(هػَب )1369

هتش هشتغ

هَسخ 87/10/14

تا  60هتش هشتغ

 %5ليوت هٌطمِ اي صهيي

200

%6

تا  100هتش هشتغ

 %10ليوت هٌطمِ اي صهيي

300

%12

تا  150هتش هشتغ

 %18ليوت هٌطمِ اي صهيي

500

%22

تا  200هتش هشتغ

 %30ليوت هٌطمِ اي صهيي

800

%36

تا  300هتش هشتغ

 %45ليوت هٌطمِ اي صهيي

1200

%54

تا  400هتش هشتغ

 %60ليوت هٌطمِ اي صهيي

1600

%78

تا  500هتش هشتغ

 %90ليوت هٌطمِ اي صهيي

2000

%108

تا  600هتش هشتغ

 %120ليوت هٌطمِ اي صهيي

2500

%144

ػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ ساختواًي هجتوغ هسىًَي تا  600هتش هشتغ
سطح ًاخالع ول

هثٌاي هحاسثِ ػَاسؼ تشاي ّش هتش هشتغ سطح ًاخالع

هػَب جلسِ ػلٌي

تٌا

ول تٌا

87/10/14

8

تؼشفِ ػَاسؼ ضْشداسي دس سال 1391

مذيريت درآمذ شهرداري

{%15ليوت هٌطمِ اي ّش هتش هشتغ صهيي (حذالل
تا  200هتش هشتغ

هياًگي سطح ٍاحذ

 400سيال)}( X

100

%20
)

{%20ليوت هٌطمِ اي ّش هتش هشتغ صهيي (حذالل
تا  400هتش هشتغ

هياًگي سطح ٍاحذ

 520سيال)}( X

100

%25
)

{%25ليوت هٌطمِ اي ّش هتش هشتغ صهيي (حذالل
تا  600هتش هشتغ

هياًگي سطح ٍاحذ

 650سيال)}( X

100

%30
)

ػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ ساختواًي هجتوغ هسىًَي تيص اص  600هتش هشتغ
سطح ًاخالع ول

هثٌاي هحاسثِ ػَاسؼ تش ّش هتش هشتغ سطح ًاخالع

هػَب جلسِ ػلٌي

تٌا

ول تٌا (هػَب)1369

1087/14

تيص اص  600هتش

{ %30ليوت هٌطمِ اي تشاي ّش هتش هشتغ صهيي(
هياًگيي سطح ٍاحذ

هشتغ

حذالل  800سيال)}( X

100

%35
)

دس ٗحاػثات كٞست ُشكتٞٗ ،٠اسد صيش تايؼتي ٗذٛظش هشاس ُيشد:
-

اُش يي ػاخت٘ا ٙت ٠كٞست دٝتٌٔغ تٞد ت ٠كٞست تي ٝاحذي حؼاب ٗي ؿٞد.

-

ٗاصاد تش ٗ 120تش صيشتٜا دس تي ٝاحذي ؿاْٗ تشاًٖ ٗي ؿٞد.

-

ٗؼاحت ٛاخآق ًْ صيشتٜاي ػاخت٘ا ٙسا ؿاْٗ ٗي ؿٞد.

ػَاسؼ پزيشُ يه هتش هشتغ اص يه ٍاحذ (تجاسي ،اداسي ،غٌؼتي) تؼذ اص سال 1387
سديف

طثمات

تجاسي ()1

اداسي ()2

غٌؼتي ()3

1

ّوىف

6/5P

3/9P

1/3P

2

صيش صهيي

3/9P

3/25P

0/65P

3

اٍل

3/25P

2/6P

0/455P

4

دٍم

2/925P

1/95P

-

5

سَم تِ تاال

2/275P

1/3P

-
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6

اًثاسي

1/3P

1/3P

-

7

ًين طثمِ

0/65P

0/65P

-

دس ٗحاػثات كٞست ُشكتٞٗ ،٠اسد صيش تايؼتي ٗذٛظش هشاس ُيشد:


هي٘ت ٜٗغو ٠اي ً ٠ػثاست اػت اص آخشي ٚاسصؽ ٗؼاٗالتي صٗيٗ ٠ً ٚالى ػْ٘ اداس ٟاٗٞس
اهتلاد  ٝداسايي ١ش ؿ٢ش تٞد ٝ ٟدس اجشاي ٗاد 64 ٟهاٗ ٙٞٛآيات ١اي ٗؼتويٖ ،تؼيي ٝ ٚاتالؽ
ٗي ُشدد.



دس ٗحاػث ٠ػٞاسم پزيش ٟچٜاٛچ ٠صٗيٜي داساي چٜذ تش تاؿذ هي٘ت ٜٗغو ٠اي ُشاٛتشي ٚتش ٗٔي
ٗـشف تٗ ٠ؼثش ٗحاػث ٠خٞا١ذ ؿذ.

ػَاسؼ پزيشُ يه هتش هشتغ چٌذ ٍاحذ تجاسي ،اداسي تا استفاع ٍ دٌِّ هجاص تؼذ اص 1387
سديف

طثمات

تجاسي ()1

اداسي ()2

1

ّوىف

(0/65 p)n+10

(0/39 p)n+10

2

صيش صهيي

(0/39 p)n+10

(0/325 p)n+10

3

اٍل

(0/325 p)n+10

(0/26 p)n+10

4

دٍم

(0/2925 p)n+10

(0/195 p)n+10

5

سَم تِ تاال

(0/2275 p)n+10

(0/13 p)n+10

6

اًثاسي

(0/13 p)n+10

(0/13 p)n+10

7

ًين طثمِ

(0/065 p)n+10

(0/065 p)n+10



 nتؼذاد ٝاحذ تجاسي يا اداسي  ٝحذاهْ آ ٙتشاتش تا ٗ 2ي تاؿذ



ٜٗظٞس اص استلاع  ٝدٗ ٠ٜ١جاص ضٞاتظ اػالٕ ؿذ ٟاص ػٞي عشح٢اي تلضئي اػت.

ػَاسؼ پزيشُ يه هتش هشتغ اص ٍاحذ تجاسي ،اداسي ٍ غٌؼتي تا استفاع ٍ دٌِّ هغايش تا ضَاتط
هجاص
سديف

طثمات

1

ّوىف

تجاسي ()1
0

0

10

10

اداسي ()2
0 65 1

11

0

0

10

10

3 9 1
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0

2

صيش صهيي

3

اٍل

0

4

دٍم

0

5

سَم تِ تاال

0

6

اًثاسي

7

ًين طثمِ




0

10

10
0

10

10
0

10

10
0

10

10

0

0

10
0

10
0

10

10
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3 9 1
3 25 1
2 925 1

0

0

10
0

0

10
0

0

0

1 95 1

10
0

10
0

1 3 1

2 6 1

10

10

2 275 1

0 65 1

10

3 25 1

1 3 1

10
0

10
0

10
0

10

1 3 1

10

0 65 1

ع ّٞد ٠ٜ١تٗ ٠تش
0



ع ّٞدٗ ٠ٜ١جاص تٗ ٠تش
ع ّٞاستلاع تٗ ٠تش



0



د ٝ ٠ٜ١استلاع ً٘تش اص ضٞاتظ ٗجاصٗ ،الى ػْ٘ ٛخٞا١ذ تٞد  ٝػيٜاً ٗغاتن تا جذ١ ّٝاي رًش

ع ّٞاستلاع ٗجاص تٗ ٠تش

ؿذٗ ٟحاػثٗ ٠ي ؿٞد.


دٞٗ ٠ٜ١سد ٛظش تشاي ١ش ٗـاص ٟيؼٜي تش ١ش ٗـاص ٟدس اي ٚدػتٞسآؼْ٘ ػثاست اػت اص كاكٔ ٠تيٚ
د ٝتيـ .٠تٜاتشاي ٚچٜاٛچ ٠يي ٗـاص ٟداساي چٜذ دسب تاؿذٗ ،الى ٗحاػث ٠دٗ ٠ٜ١جاص اػت  ٝت٠
اضاك ٠ع ّٞآ ٙػٞاسم پزيش ٟتؼٔن خٞا١ذ ُشكت  ٝچٜاٛچ ٠د١ا١ ٠ٛا اص ج٢ات ٗختٔق تاؿٜذ
كوظ اضاك ٠تش د١اٗ ٠ٛجاص اص تضسُتشي ٚتش ٗـاصٗ ٟالى ػْ٘ خٞا١ذ تٞد ( .استلاع  ٝد١اٗ ٠ٛجاص
عثن عشح تلضئي ٗ 4تش اػت)

 -1203ػَاسؼ تش اسصش افضٍدُ تشاون
تش ٗثٜاي ٗلٞت ٠ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢ا ٙت ٠ؿ٘اسٞٗ 28/2408 ٟسخ  82/10/14اخز ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠عثن جذ ّٝدس اداٗ ٠آٝسد ٟؿذ ٟاػت:
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ػَاسؼ تش اسصش افضٍدُ تش تشاون هسىًَي
7
1
اسصش افضٍدُ تش تشاون هسىًَي
 mليوت هٌطمِ تٌذي
تؼذاد طثمات
ضشية هَلؼيت هسىًَي
 Zضشية طثمات
ػَاسؼ تش اسصش افضٍدُ تجاسي
ٍ
= اسصش افضٍدُ تجاسي (ليوت ًْايي)
19

اسصش افضٍدُ تجاسي (ليوت پايِ)

2

 = mليوت هٌطمِ تٌذي
= تؼذاد ٍاحذّاي تجاسي دس ّش طثمِ
حذاوثش همذاس (

 )19+هؼادل  24خَاّذ تَد

= ضشية هَلؼيت هحلي تجاسي
 = Eضشية هساحت تجاسي
 = Rضشية استفادُ تجاسي اص واستشي غيش تجاسي
= هحل استمشاس تجاسي

ػَاسؼ تش اسصش افضٍدُ تجاسي (هجتوغ)
 =Aضشية تؼذاد ٍاحذ دس طثمات
 =Bضشية هَلؼيت ٍاحذ دس هجتوغ تجاسي
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ػَاسؼ اسصش افضٍدُ دفتش واس
19
2
اسصش افضٍدُ دفتش واس
 = mليوت هٌطمِ تٌذي
= تؼذاد ٍاحذّاي دفتش واس دس ّش طثمِ
حذاوثش همذاس

 19هؼادل  24خَاّذ تَد

= ضشية هَلؼيت هحلي تجاسي ٍ هسىًَي دفتش واس
 = Rضشية استفادُ تجاسي اص غيشتجاسي
= ضشية هحل استمشاسي دفتش واس

 -1204ػَاسؼ تش تفىيه اساضي ساختواًي
تش ٗثٜاي ٗلٞتٞٗ 1/3/34/944 ٠سخٝ 69/1/16 ٠صاست ًـٞس ٗ ٝلٞتٞٗ 28/110/4158 ٠سخ84/11/19 ٠
ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢اٝ ٙكٗ ّٞي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:



اُش ػشك ٠يا اػياٛي هثْ اص  1362تلٌيي ؿذ ٟتاؿذ ت ٠ؿشط داؿت ٚػٜذ ؿؾ دا َٛاص
پشداخت اي ٚػٞاسم ٗؼاف اػت
اُش ػشك ٠هثْ اص  1362تلٌيي ؿذ ٟتاؿذ  ٝتؼذ اص  1362ػٜذ تِيشد:
ٗؼٌٛٞي; ٗؼاحت ػشك ×٠هي٘ت ٜٗغو ٠تٜذي× %10
تجاسي; ٗؼاحت ػشك ×٠هي٘ت ٜٗغو ٠تٜذي× %100



اُش اػياٛي تؼذ اص  62تا آخش ػاّ  84تلٌيي ؿذ ٟتٞد ػٞاسم آ ٙاص ساتغ ٠صيش ٗحاػث٠
ٗي ؿٞد:
ٗؼاحت ػشك ×٠ضشية (تش حؼة ػاّ ٗٞسد ٛظش)×هي٘ت ٜٗغو ٠تٜذي× 15



اُش ػشك ٠تؼذ اص ػاّ  85تلٌيي ؿذ ٟتٞد ،ػٞاسم آ ٙاص ساتغ ٠صيش ٗحاػثٗ ٠ي ؿٞد:
ٗؼاحت ػشك ×٠هي٘ت ٜٗغو ٠تٜذي× 20
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اُش دس تلٌيي ،ػشك ٠تيؾ اص ٗ 1000تش تٞد ت ٠كٞست ٌٗٔي دسياكت ٗي ُشدد.

ِٜ١اٗي ً ٠ػشك ٝ ٠يا اػياٛي اص يي ٝاحذ ت ٠چٜذ ٝاحذ توؼيٖ ٗي ؿٞد ،ػٞاسم تلٌيي اساضي ت ٠آ ٙتؼٔن
ٗي ُيشد.

 -1205ػَاسؼ تش تالىي ٍ پيص آهذگي
تش ٗثٜاي ٗلٞتٞٗ 25798/1/3/34 ٠سخٝ 72/12/8 ٠صاست ًـٞس ٞٗ 28/110/4089 ٝسخ 84/11/3 ٠ؿٞساي
اػالٗي ؿ٢ش اكل٢اٙ
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠سٝؽ صيش ٗي تاؿذ:
1

ٗؼاحت تآٌ × × ٚهي٘ت ٜٗغو ٠تٜذي×  ; 3تشاي ١ش ٗتش ٗشتغ
3

 -1206ػَاسؼ تش هؼاهالت غيشهٌمَل
تش عثن ٛاٗ ٠ؿ٘اسٞٗ 20/1/67857 ٟسخ 87/6/16 ٠اػتاٛذاسي اكل٢ا ٙدسياكت ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠ؿٌْ صيش ٗي تاؿذ:
دسكذ ػٗ ٖ٢ـاع ػشك × %4 ×٠هي٘ت ٜٗغو ٠تٜذي ; آپاست٘ا ٙيا ٗجت٘غ تجاسي
ٗؼاحت ػشك × %4 × ٠هي٘ت ٜٗغو ٠تٜذي ; ػٞاسم ٛوْ  ٝاٛتواّ ػشكٝ ٝ ٠ياليي

 -1207دُ دسغذ ػَاسؼ صيشتٌا
تش ٗثٜاي ٗٞاكوت ٗٞسخ 69/11/13 ٠اػتاٛذاس ٗحتشٕ ٝهت  ٝهائٖ ٗوإ ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢ا ٙدس
١اٗؾ اليح ٠ؿ٘اسٞٗ 5999/37468 ٟسخٗ 69/7/9 ٠ي تاؿذ.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
صيشتٜا × %10
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صيشتٜاي خآق (ٗليذ) ػاخت٘اٗ ٙؼٌٛٞي :ػثاست اػت اص ٗج٘ٞع ػغح صيشتٜاي اختلاكي ًْ ٝاحذ١اي
ٗؼٌٛٞي ػاخت٘ا .ٙدس ايٗ ٚحاػث ٠ػغح كضا١اي اختلاكي ٛظيش اٛثاسي ١ا ،پاسًي١ َٜاي اختلاكي ١ش
چٜذ ً ٠هاتْ تلٌيي ٝ ٝاُزاسي تٗ ٠آٌيٝ ٚاحذ١اي ٗؼٌٛٞي ٗي تاؿٜذ ٓٝي جضء صيشتٜاي ٗليذ ٗحاػث٠
٘ٛي ُشدد.
صيشتٜاي خآق (ٗليذ) ٝاحذ ٗؼٌٛٞي :ػثاست اػت اص ػغح صيشتٜاي اختلاكي آٝ ٙاحذ ً ٠دس آ ٙػغح
كضا١اي اختلاكي آٛ ٙظيش اٛثاسي (خاسج اص ػاخت٘ا ٝ )ٙپاسًيٗ َٜحاػث٘ٛ ٠ي ُشدد.

 -1208دسآهذ حاغل اص هاضيي آالت سٌگيي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ  ٝدس هآة ًذ  1408دسياكت ٗي ُشدد.

 -0011درآمذهاي ناشي از عوارض عمومي -عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

 -1301ػَاسؼ ضواسُ گزاسي سالياًِ هَتَس سيىلت ٍ سايش ٍسائط ًمليِ
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -1302ػَاسؼ تليط هسافشت ٍ تاستشي
تش ٗثٜاي تٜذ (آق) ٗاد 43 ٟهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصؽ اكضٝدٗ ٟحاػث ٝ ٠دسياكت ٗي ُشدد.
ٛحٗ ٟٞحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
 %5هي٘ت كشٝؽ تٔيظ ٗؼاكشت صٗيٜي ؿيشسئي تش اػاع كٞست ٝضؼيت ١اي اسػآي ػاصٗا ٙتشٗيٜاّ ١ا
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 -1303ػَاسؼ هؼاهالت ٍسائط ًمليِ
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -1304ػَاسؼ هؼايٌِ اتَهثيل
تش اػاع ٗلٞت ٠ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢ا ٝ ٙتلٞية ٛاًٗ٘ ٠يؼي ٙٞاكْ  38ها ٙٞٛاػاػي ت ٠ؿ٘اسٟ
/168404ت44842ى ٗٞسخ 89/7/28 ٠دسياكت ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠كٞست صيش اػت:
ًال ٙؿ٢ش١ا :خٞدس ٝػثي  90000سياّ ،خٞدس ٝػِٜي 180000 ٚسياّ
ؿ٢ش١اي تاالي ١ 300ضاس ٛلش :ػثي  80000سياّ 180000 ،سياّ
ؿ٢ش١اي ً٘تش اص ١ 300ضاس ٛلش 70000 :سياّ 180000 ،سياّ
ٗٞتٞس ػئٌت ٗ ٝ 30000شاجؼ ٠تؼذي  10000سياّ

 -1305ػَاسؼ ثثت ًام آصهايص ساًٌذگي
تش اػاع تخـٜاٗ ٠ؿ٘اس -2931 ٟد ب ٗٞسخ  89/3/25ػاصٗا ٙؿ٢شداسي٢ا ٛ ٝاٗ١ ٠اي ٛيشٝي اٛتظاٗي
ج٘ٞ٢سي اػالٗي ايشا ٙت ٠ؿ٘اس١ ٟاي ٞٗ 13/10/87/501سخ ٞٗ 12/8/89/1606/27 ٝ 89/3/19سخ
 89/3/16تا اػتٜاد جضء (د) تٜذ  13اتالؽ ها ٙٞٛتٞدج ٠ػاّ  89دسياكت ٗي ُشدد.
ٛحٗ ٟٞحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
 %5اص ٗحْ ١ضي ٠ٜكذٝس ُٞا١يٜاٗ٠

 -1306ػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ تاوسيشاًي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.
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 -0011درآمذهاي ناشي از عوارض عمومي -عوارض بر پروانه هاي كسب،
فروش و خذمات

 -1401ػَاسؼ سيٌوا ٍ ًوايص
ٗلٞت ٠ؿ٘اسٞٗ 282394 ٟسخ 79/12/28 ٠ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش ٗٞسد ٗحاػث ٠هشاس ٗي ُيشد.
ٛحٗ ٟٞحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
ػٞاسم تش كذٝس تٔيظ ايشاٛي  - %5خاسجي %25
ػٞاسم تش تٔيظ ًٜؼشت ،ػيشى ٘ٛ ٝايـات اتلاهي %10

 -1402ػَاسؼ ّتل ٍ هسافشخاًِ
تش اػاع تٜذ (آق) ٗاد 38 ٟهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصؽ اكضٝد ٝ ٟدس هآة ًذ  1999دسياكت ٗي ُشدد.
ٛحٗ ٟٞحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
ٗآيات تش اسصؽ اكضٝد ٟدس پايا ٙدٝسٞٗ ٟسد ٛظش ت 8 ٠دسكذ خٞا١ذ سػيذ  ٝػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا اص اي ٚسديق
دسآٗذي ٗؼادّ  3دسكذ ٗي تاؿذ ً١ ٠ش ػآٗ ٠تٜاػة تا ٛشخ ٘١ا ٙػاّ ،هاُ ٙٞٛزاس ػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا سا
تؼييٗ ٚي ٘ٛايذ.

 -1403ػَاسؼ سالياًِ وسة ٍ پيطِ ٍ حك غذٍس پشٍاًِ وسة
آق -تش عثن ٗلٞت ٠ؿٞسا ي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢ا ٙدس خلٞف دكتشچ ٠سد ٟتٜذي ؿـٔي  ٝاتالؿي ٠ؿ٘اسٟ
ٞٗ 20/1/153321سخ  87/10/21اػتاٛذاسي اخز ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي تش عثن اػذاد ٗلٞب دكتشچ ٠دػت ٠تٜذي ٗـاؿْ ٗلٞت ٠ؿٞساي اػالٗي
ؿ٢ش اكل٢ا ٙتٞد ٝ ٟعثن آ ٙاخز ٗي ُشدد.
ب -ػٞاسم اكتتاحيً ٠ؼة ت ٠اػتٜاد دكتشچ ٠تٜليزي ػٞاسم ؿ٢ش اكل٢ا ٙت ٠ؿ٘اسٞٗ 296/24 ٟسخ٠
ٝ 1367/2/4صاست ًـٞس تٗ ٠يضا 5 ٙتشاتش ػٞاسم ػآياً ٙؼة
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 -1404ػَاسؼ دستگاّْاي لالي تافي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -1405ػَاسؼ غيذ ٍ ضىاس ٍ ضيالت
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -1406ػَاسؼ پالطّا ٍ هحل ّاي تفشيحي
ٗلٞت ٠ؿ٘اسٞٗ 282394 ٟسخ 79/12/28 ٠ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢ا ٙاخز ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
اص ٗحْ كشٝؽ تٔيظ ٝسٝدي ٗشاًض تلشيحي  ٝاػثاب تاصي ت ٠تٗ ٠يضا%10 ٙ

 -1407ػَاسؼ تش لشاسدادّا
تش عثن تٜذ (آق) ٗادٗ 38 ٟآيات تش اسصؽ اكضٝد ٝ ٟدس هآة ًذ  1999دسياكت ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
ٗآيات تش اسصؽ اكضٝد ٟدس پايا ٙدٝسٞٗ ٟسد ٛظش ت 8 ٠دسكذ خٞا١ذ سػيذ  ٝػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا اص اي ٚسديق
دسآٗذي ٗؼادّ  3دسكذ ٗي تاؿذ ً١ ٠ش ػآٗ ٠تٜاػة تا ٛشخ ٘١ا ٙػاّ ،هاُ ٙٞٛزاس ػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا سا
تؼييٗ ٚي ٘ٛايذ.

 -1408ػَاسؼ تش تَليذات واسخاًِ ّا
تش عثن تٜذ (آق) ٗادٗ 38 ٟآيات تش اسصؽ اكضٝد ٝ ٟدس هآة ًذ  1999دسياكت ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي تذ ٙكٞست ٗي تاؿذ:
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ٗآيات تش اسصؽ اكضٝد ٟدس پايا ٙدٝسٞٗ ٟسد ٛظش ت 8 ٠دسكذ خٞا١ذ سػيذ  ٝػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا اص اي ٚسديق
دسآٗذي ٗؼادّ  3دسكذ ٗي تاؿذ ً١ ٠ش ػآٗ ٠تٜاػة تا ٛشخ ٘١ا ٙػاّ ،هاُ ٙٞٛزاس ػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا سا
تؼييٗ ٚي ٘ٛايذ.

 -1409ػَاسؼ تش فخاسي ٍ سايش هػالح ساختواًي
تش عثن تٜذ (آق) ٗادٗ 38 ٟآيات تش اسصؽ اكضٝد ٝ ٟدس هآة ًذ  1999دسياكت ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
ٗآيات تش اسصؽ اكضٝد ٟدس پايا ٙدٝسٞٗ ٟسد ٛظش ت 8 ٠دسكذ خٞا١ذ سػيذ  ٝػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا اص اي ٚسديق
دسآٗذي ٗؼادّ  3دسكذ ٗي تاؿذ ً١ ٠ش ػآٗ ٠تٜاػة تا ٛشخ ٘١ا ٙػاّ ،هاُ ٙٞٛزاس ػ ٖ٢ؿ٢شداسي ١ا سا
تؼييٗ ٚي ٘ٛايذ.

 -1410ػَاسؼ تش هحػَالت هحلي (چاي ،هشوثات ،گالب گيشي ٍ )...
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -1411ػَاسؼ تش ًَضاتِ
تش عثن تٜذ (آق) ٗادٗ 38 ٟآيات تش اسصؽ اكضٝد ٝ ٟدس هآة ًذ  1999دسياكت ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
تش اػاع تؼيي ٚػ ٖ٢ؿ٢شداسي عثن ها ٙٞٛاص ٗحْ  %5اسصؽ اكضٝدٟ

 -1412ػَاسؼ رتح دام ٍ طيَس
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.
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 -1413ػَاسؼ غادسات واال
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -1414ػَاسؼ تش دفتشچِ تؼاًٍي هشصًطيٌاى
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -1415ػَاسؼ حك الطثغ
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -1417ػَاسؼ هياديي هيَُ ٍ تشُ تاس
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -1418ػَاسؼ تش تاسىَل ّا
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -1419ػَاسؼ  %3حك الٌظاسُ هٌْذسيي ًاظش ساختواى ٍ سايش حك ًظاست
تش اػاع تخـٜاٗ ٠تؼشك ٠حن آٜظاسٗ ٟلٞتٞٗ 55/1/3/34 ٠سخٝ 72/10/19 ٠صيش ًـٞس ج٢ت اجشاي تؼشك٠
ؿ٘اسٞٗ 18368/1/4/34 ٟسخ 72/9/12 ٠اخز ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
تٗ ٠يضا %3 ٙحن آٜظاسٜ٢ٗ ٟذػيٛ ٚاظش
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 -0011ساير درآمذهاي ناشي از عوارض عمومي

 -1998تاليواًذُ ػَاسؼ تا لاًَى هاليات تش اسصش افضٍدُ
ٗلٞت ٠خاكي ٛذاؿت ٝ ٠تش عثن ٗلٞتات هثْ اص اجشاي ها ٙٞٛاسصؽ اكضٝدٗ ٟحاػث ٝ ٠اخز ٗي ُشدد.
ؿاْٗ ٗؼٞه ٠ػٞاسم ها ٙٞٛتج٘يغ ػٞاسم  ٝػايش ػٞاسم ٓـ ٞؿذ ٟت ٠اػتٜاد هاٗ ٙٞٛآيات تش اسصؽ اكضٝد.ٟ

 -1999دسآهذ حاغل اص لاًَى هاليات تش اسصش افضٍدُ
تش اػاع تٜذ (آق) ٗاد 38 ٟهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصؽ اكضٝد ٟاتالؿيٞٗ 39754 ٠سخ 87/4/1 ٠سياػت ج٘ٞ٢سي
تٝ ٠صاست اٗٞس اهتلاد  ٝداسايي تٗ ٠يضاٛي ً١ ٠ش ػآ ٠تٞػظ هاُ ٙٞٛزاس تؼيي ٝ ٚاػالٕ ٗي ُشدد.
ؿاْٗ:
تج٘يغ ػٞاسم ُاص -آب ت٢ا -تٔل -ٚتشم -اٗاً ٚػ٘ٗٞي -هشاسداد١اً -اسخاٛجات تٓٞيذيٞٛ -ؿات١ ٠ا-
اٗاً ٝ ٚتاالس١ا ،تي٘ٛ ٠اٗ١ ٠ا ًٔ ٝيً ٠اال١ا  ٝخذٗات ٗـ٘ٗ ّٞآيات تش اسصؽ اكضٝدٟ
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 -0011درآمذهاي ناشي از عوارض اختصاصي -وصولي توسط شهرداري و ساير
موسسات

 -2101ػَاسؼ ًَساصي
ت ٠اػتٜاد هاٞٛ ٙٞٛػاصي  ٝػ٘شا ٙؿ٢شي ٗلٞب ٗ 1347جٔغ ؿٞساي ٗٔي  ٝآخشي ٚاكالح ضشية تش
اػاع جضء (د) تٜذ ٗ 13ادٝ ٟاحذ ٟها ٙٞٛتٞدج ٠ػاّ  1389اخز ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠ؿٌْ صيش ٗي تاؿذ:


اسصؽ صٗيٗ( ;ٚتشاط جث ×٠٢اسصؽ يي ٗتش ٗشتغ دكتشچٗ ٠ؼاٗالتي) ٗ ( +تشاط پـت جث×٠٢
اسصؽ پـت جث)٠٢



اسصؽ ػاخت٘ا ( ;ٙاسصؽ يي ٗتش ػاخت٘ا(ٙتش اػاع ٞٛع) ٘ٛ +ا ( +تٞ٢ي + ٠خٜي ًٜٜذ+ ٟ
ؿٞكاط+آػاٛؼٞس)) × ٗتشاط ػاخت٘اٙ



ػٞاسم ٗٔي دايش تا پايا ٙػاّ ; 81




اسصؽ ًْ ٗٔي; اسصؽ صٗي +ٚاسصؽ ػاخت٘ا +ٙاسصؽ ٗؼتحذثات
اسصؽ ًْ ٗٔي

ػٞاسم ٗٔي تايش اص ػاّ  82تا ; 87

تش اػاع  5دس ١ضاس

200
اسصؽ ًْ ٗٔي
100

تش اػاع %1

اسصؽ ػاخت٘ا %30 ; ٙهي٘ت جث ٠٢ت ٠اسصؽ يي ٗتش ػاخت٘ا ٙاضاك ٝ ٠ػپغ تويٗ ٠حاػثات
اٛجإ ٗي پزيشد(اص اتتذاي ػاّ  87ت ٠تؼذ).




ػٞاسم ٗٔي دايش دس ػاّ جذيذ:
1 5

اسصؽ ًْ ٗٔي

100

200

دس كٞست تجاسي  ٝكٜؼتي يا خذٗاتي تٞدٔٗ ٙي ت ٠اسصؽ اػالٕ ؿذ ٟت ٠تشتية %10 ٝ %15
اكضٝدٗ ٟي ُشدد.



دس ػاخت٘ا١ ٙاي آپاست٘اٛي (ٗؼٌٛٞي  ٝاداسي) تيؾ اص  4عثو( ٠تذ ٙٝاحتؼاب صيشصٗيٝ ٚ
پئٞت) اص عثو 5 ٠ت ٠تاال ٗ ٝـشٝط ت ٠داؿت ٚآػاٛؼٞس١ ،ش عثو ٠تاالتش  %1/5ت ٠اسصؽ اػياٛي
آ ٙاضاكٗ ٠ي ؿٞد.
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ت ٠اصاء ١ش ػاّ هذٗت (تا اسائ ٠اػٜاد ٗ ٝذاسى ٗثثت )٠تا ػوق  20ػاّ ٛؼثت ت ٠ػاّ ٗحاػث٠
اسصؽ ٗؼاٗالتي  %2اص اسصؽ اػياٛي ً٘تش ٗي ؿٞد.

ٗٞاسد صيش ٛيض ٗذ ٛظش هشاس ٗي ُيشد:


ٗؼتحذثات ؿاْٗ چا ٟػ٘ين ُٔ ٝخا ٝ ٠ٛاػتخش دس كٞست ٝجٞد ٗي تاؿذ.



اص اتتذاي ػاّ  82ضشاية تش اػاع تثلشٗ 3 ٟاد 5 ٟها ٙٞٛتج٘يغ ػٞاسم ت ٠د ٝتشاتش اكضايؾ
ياكت (.)%1



اص اتتذاي ػاّ  88ضشاية تش اػاع تثلشٗ 3 ٟادٗ 5 ٟآيات تش اسصؽ اكضٝد ٟاص  %1ت%1/5 ٠
اكضايؾ ياكت.

 -2102ػَاسؼ حزف پاسويٌگ
تش عثن ٗلٞت ٠ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢ا ٙت ٠ؿ٘اسٞٗ 28/110/92 ٟسخ 86/02/06 ٠اخز ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
-

ػٞاسم ًؼشي پاسًيٗ َٜؼٌٛٞي; تؼذاد ًؼشي پاسًي×َٜهي٘ت ٜٗغو ٠تٜذي×75

ػٞاسم ًؼشي پاسًي َٜتجاسي; هي٘ت ٜٗغو ٠تٜذي×ضشية ػٞاسم ًؼشي پاسًي ×َٜتؼذاد
ًؼشي پاسًي175 ×َٜ

ٌٛت:٠
.1

تشاي ػاخت٘ا٢ٛاي ت ٠اصاي ١ش ٝاحذ ً٘تش اص ٗ 250تش يي پاسًي ٝ َٜتشاي ٝاحذ١اي تيؾ اص
ٗ 250تش ١ش ٝاحذ  2پاسًيٛ َٜياص اػت.

.2

تشاي ٝاحذ١اي تجاسي ت ٠اصاي ١ش ٗ 25تش يي پاسًي ٝ َٜتشاي ً٘تش اص ٗ 25تش تشاي ١ش ٝاحذ
يي پاسًيٛ َٜياص اػت.

.3

تشاي دكاتش ًاس ت ٠اصاي ١ش ٗ 50تش يي پاسًيٛ َٜياص اػت.
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 -2103ػَاسؼ ضواسُ گزاسي خَدسٍّاي سَاسي
تش اػاع تٜذ (ج) ٗادٗ 43 ٟآيات تش اسصؽ اكضٝد ٠ً ٟدس هآة ًذ  2212دسياكت ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
اٞٛاع ػٞاسي ٝ ٝاٛت دًٝاتي %1 ٚاص كشٝؽ داخٔي %1 -اص كشٝؽ ُ٘ ٝشًي خاسجي

 -2104ػَاسؼ سالياًِ خَدسٍّاي سَاسي
تش اػاع تٜذ (ب) ٗاد 43 ٟاسصؽ اكضٝد ٝ ٟها ٙٞٛتٞدجً ًْ ٠ـٞس دس ػاّ  89اخز ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
يي ٛ ٝيٖ دس ١ضاس هي٘ت خٞدس ( ٝكوظ ػٞاسي ٝ ٝاٛت دً ٝاتي)ٚ
تشاي خٞدس١ٝاي ؿيش ُاصػٞص تا ػ٘ش تيؾ اص  10ػاّ ت ٠اصاء ١ش ػاّ  %10اكضايؾ ػٞاسم ،حذاًثش تا %100

 -2105افضايص ػَاسؼ سالياًِ خَدسٍّاي سَاسي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -2106ػَاسؼ حك تيوِ حشيك
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيش كؼاّ اػت .تش اػاع تٜذ (آق) ٗاد 38 ٟاسصؽ اكضٝدٗ ٟحاػث ٝ ٠اخز ٗي ُشدد  ٝدس
هآة ًذ دسآٗذي اسصؽ اكضٝد ٟدسياكت ٗي ُشدد.
ًٔي ٠تي٘ٛ ٠اٗ١ ٠اي كادسٟ؛ حشين ،ػاٛح ،٠ؿخق ثآث تذٗ ... ٝ ٠ٛـ٘ ّٞپشداخت تٞد ٠ً ٟػ ٖ٢ؿ٢شداسي
دس ػاّ جاسي اص ٗحْ  %5ػٞاسم اسصؽ اكضٝدٗ ٟتؼٔن ت ٠ؿ٢شداسي ٗي تاؿذ.

25

تؼشفِ ػَاسؼ ضْشداسي دس سال 1391

مذيريت درآمذ شهرداري

 -2108ػَاسؼ هاضيي آالت سٌگيي
تش اػاع ٗلٞت ٠ؿ٘اسٞٗ 69094/1/3/34 ٟسخ ٝ 66/4/22صيش ًـٞس ٗحاػثٗ ٠ي ُشدد .تا تٞج ٠تٓ ٠ـ ٞايٚ
ػٞاسم ت ٠اػتٜاد ها ٙٞٛتج٘يغ ػٞاسم ،كشكاً ػٞاسم ٗؼٞه ٠تا پايا ٙػاّ ٝ 1381كٗ ّٞي ُشدد.

 -0011درآمذهاي ناشي از عوارض اختصاصي -سهميه از عوارض وصولي
متمركس

 -2201سْويِ اص ػَاسؼ  %1واسخاًجات
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -2202سْويِ اص  %3 ٍ %1ػَاسؼ خَدسٍ
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -2203سْويِ اص ػَاسؼ ٍغَلي هتوشوض ٍصاست وطَس
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -2212ػَاسؼ ٍغَلي هتوشوض
ػٞاسم تش اػاع هاٗ ٙٞٛآيات تش اسصؽ اكضٝدٗ ٟحاػث ٝ ٠اخز ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
ٛلت ػليذٛ -لت ُاص -تٜضي -ٚػٞخت ٞ١اپي٘ا تٗ ٠يضا%10 ٙ
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ٛلت ًٞس%5 ٟ
ؿ٘اسُ ٟزاسي خٞدس ،ٝػيِاس ،دخاٛيات %3


ٛح ٟٞتوؼيٖ  %80ؿ٢شداسي٢ا  %20د١ياسي٢ا ً ٠ػً ٖ٢الٛـ٢ش١ا  %20اص ٗحْ ٗ %80ي تاؿذ .ت٠
ػثاست ديِش ً %20الٛـ٢ش١ا %20 ،د١ياسي ١ا  %80 ٝػايش ؿ٢شداسي.

 -2213ووه اص هحل  12دس ّضاس حمَق گوشوي
تش اػاع تثلش 3 ٟريْ ٗاد 41 ٟهاٗ ٙٞٛآيات تش اسصؽ اكضٝدٗ ٟحاػث ٝ ٠اخز ٗي ُشدد.
ٗحاػث ٠عثن سٝؽ صيش كٞست ٗي ُيشد:
تٗ ٠يضا %4 ٙاسصؽ ُ٘شًي ًاالي ٝاسداتي ً 12 ٠دس ١ضاس آ ٙت ٠حؼاب ٝصاست ًـٞس ٝاسيض ؿذ ٝ ٟت ٠كٞست
 20 ٝ 80تي ٚؿ٢شداسي٢ا  ٝد١ياسي٢ا توؼيٖ ٗي ُشدد
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 -0011درآمذهاي ناشي از بهاء خذمات شهرداري

 -3101حك آسفالت ٍ لىِ گيشي ٍ تشهين حفاسي
 -1تشاي دػتِا٢١اي خذٗاتي تش اػاع ٛاٗ ٠ؿ٘اسٞٗ 502/434/369475 ٟسخ  78/5/28دكتش كٜي
اػتاٛذاسي  ٝتا تٞج ٠تٛ ٠شخ تؼذيْ  %18اكضايؾ ػاالٗ ٠ٛحاػث ٝ ٠اخز ٗي ُشدد.
ٗحاػث ٠عثن سٝؽ صيش كٞست ٗي ُيشد:
H=a*b*c*d
١ : Hضي ٠ٜخؼاست
ٗ : aؼاحت حلاسي (ع × ّٞػشم) تشاٛـ ٠تش حؼة ٗتش ٗشتغ
 : bهي٘ت پاي ٠ً ٠تش اػاع ا٘١يت ٗؼثش اص ٗثآؾ ٓيؼت صيش اػتلاد ٟؿٞد


تضسُشا ٟؿ٢شي  425750سياّ ت ٠اصاء ١ش ٗتش ٗشتغ



خياتا٢ٛاي ؿشياٛي دسج ٠يي  30560سياّ ت ٠اصاء ١ش ٗتش ٗشتغ



خياتا٢ٛاي ج٘غ ًٜٜذ ٝ ٟپخؾ ًٜٜذ( ٟدسج ٠د 237300 )ٝسياّ ت ٠اصاء ١ش ٗتش ٗشتغ

تثلش ٟيي :تؼييٞٛ ٚع ٗؼثش تش اػاع ٛوـ ٠عثو ٠تٜذي ؿثٌٗ ٠ؼاتش ٗؼاٛٝت حْ٘ ٛ ٝوْ  ٝتشاكيي  ٝيا
تٞػظ ؿ٢شداسي ٜٗغو ٠اٛجإ ٗي ُيشد.
١ : cضي ٠ٜتٜظيق ت ٠اصاء ١ش ٗتش ٗشتغ  12900سياّ
١ : dضيٛ ٠ٜظاست ػآي ٠تشاتش تا 1/15
تثلش ٟد :ٝتٜٗ ٠ظٞس تـٞين دس كٞست اٛجإ ػ٘ٔيات حلاسي  ٝتشٗيٖ تشاٛـ ٠دس ؿةٗ ،ثٔؾ  Hتشاي ػ٘ٔيات
اجشاي دس ؿية تا ضشية  0/85اػ٘اّ ٗي ُشدد.
ٌٛت:٠
عثن اهالٕ ٗلٞب١ ،ش ػاّ هي٘ت٢اي اكالح ؿذ ٟاتالؽ ٗي ُشدد.
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 -3102حك واسضٌاسي ٍ فشٍش ًمطِ ّا
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3103دسآهذ حاغل اص خذهات تاصسگاًي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3104دسآهذ حاغل اص خذهات پيواًىاسي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3105دسآهذ حاغل اص ًمل ٍ اًتمال تاوسي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3106دسآهذ حاغل اص فشٍش ٍ جوغ آٍسي صتالِ
 -1تش ٗثٜاي ٗاد 8 ٟها ٙٞٛپؼ٘اٛذ ٗ ٝلٞت ٠ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢ا ٙت ٠ؿ٘اس 28/110/2684 ٟػاّ
 86ج٢ت اٗاً ٚتجاسي ٗـ٘ ّٞهاٛ ٙٞٛظإ كٜلي اخز ٗي ُشدد.
ٗحاػث ٠ت ٠سٝؽ صيش كٞست ٗي ُيشد:
كٜٞف ًٖ صتآٗ ، %25 ٠تٞػظ  ، %50پش صتآ %100 ٠ػٞاسم ًؼة  ٝپيـ ٠ػاال ٠ٛعثن جذٗ ّٝلٞب
ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢اٙ
ٗ-2لٞت ٠ؿ٘اسٞٗ 28/90/3355 ٟسخ 90/11/6 ٠ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢ا ٙدس خلٞف حْ٘ صتآ٠
تجاسي ١اي پش صتآٝ ٠يظٟ
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ٗ-3لٞت ٠ؿ٘اسٞٗ 28/88/4113 ٟسخ 88/11/3 ٠ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢ا ٙدس خلٞف حْ٘  ٝدكٚ
صتآ ٠خاِٛي عثن جذٗ ّٝلٞب ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش ً ٠دس ػاّ ٗ 1390ؼادّ  ٝ %30دس ػاّ ٗ 1391ؼادّ
 ٝ %60دس ػاّ ٗ 1392ؼادّ  100دسكذ ٗحاػث ٠اٛجإ ؿذ ٟدس كشٗ ،ّٞت ٠حيغٝ ٠ك ّٞدس ٗي آيذ.

 -3107دسآهذ حاغل اص آگْي ّاي تجاسي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3108دسآهذ حاغل اص خذهات آهادُ ساصي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3109دسآهذ حاغل اص فشٍش تليط تاؽ پشًذگاى
تش ٗثٜاي ٗلٞتٞٗ 28/90/3836 ٠سخ  90/12/16ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢اٗ ٙحاػث ٝ ٠اخز ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
ايإ ٞٛسٝص  50000سياّ  ٝتوي ٠ػاّ  25000تشاي ػاّ 91

 -3110دسآهذ ًاضي اص اسائِ خذهات هيٌي تَس ٍ تاوسيشاًي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3111دسآهذ ياساًِ ضْشداسي ّاي ّوجَاس
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.
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 -3112دسآهذّاي سشٍيس ّاي دستستي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3113دسآهذ حاغل اص خذهات فٌي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3114دسآهذ ًاضي اص اسائِ خذهات آهَصضي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3115دسآهذ حاغل اص خذهات ضْشي
تش اػاع ٗلٞتٞٗ 28/89/3137 ٠سخ  89/9/6ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢اٗ ٙحاػث ٝ ٠اخز ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش اػت:
ٗحاػث ٠تش اػاع تؼذاد ٛلشات خاٞٛاس
تاتت كذٝس ٗجٞص اػٌا٢ٗ ٙاجشي ٚاكـا ٙتشاي يي ػاّ ،اص خاٞٛاس١اي يي ٛلش ٟتا ٛ 8لشٗ ٟثآؾ ثاتت سيآي
ٝكٗ ّٞي ُشدد

 -3116دسآهذ اٍساق هٌالػِ
تش اػاع آييٛ ٚاٗٗ ٠آي ؿ٢شداسي ج٢ت خشيذ  ٝاٛؼواد هشاسداد١اي پي٘اٛي الصٕ كٞست ٗي ُيشد.

 -3117تْاي خذهات جوغ آٍسي صتالِ ّاي پضضىي
تش اػاع ٗلٞت ٠ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢ا ٝ ٙعثن جذ ّٝاخز ٗي ُشدد.
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سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
تش اػاع ٞٛع تخلق پضؿٌا ٙدػت ٠تٜذي خاف داسد ٗ ٝا١يا ٠ٛدسياكت ٗي ُشدد:
.1

پضؿٌا ٙػ٘ٗٞي (تؼشكٗ ٠لٞب ؿذ ٟت ٠سياّ )26000

.2

سٝاٛپضؿٌا( ٙتؼشكٗ ٠لٞب ؿذ ٟت ٠سياّ )26000

.3

ًاسؿٜاػا ٙتـزي ( ٠تؼشكٗ ٠لٞب ؿذ ٟت ٠سياّ )21000

.4

.....

 -0011درآمذ تاسيسات شهرداري

 -3201دسآهذ اتَتَسشاًي ٍ هيٌي تَس ساًي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3202دسآهذ ّتل ،پالط ،هْواًسشا ٍ سايش هشاوض سفاّي ضْشداسي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3203دسآهذ وطتاسگاُ
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.
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 -3204دسآهذ غسالخاًِ ٍ گَسستاى
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3205دسآهذ پاسوْا
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3206دسآهذ حاغل اص فشٍش هحػَالت واسخاًجات
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3207دسآهذ حاغل اص فشٍش هحػَالت واسخاًِ آسفالت
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3208دسآهذ حاغل اص تاسيسات هؼذى
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3209دسآهذ حاغل اص فشٍش گل ٍ گياُ ٍ سايش هحػَالت
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -3210دسآهذ حاغل اص سايش تاسيسات ضْشداسي
اتلاهي اػت ٗ ٝلٞت ٠خاكي ٛذاسد.
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ٗحاػث ٠تشاي ٗٞاسدي ٘١اٜٛذ صيش كٞست ٗي ُيشد:
خؼاست٢ا ،جشائٖ اتلاهيٝ ،اسيضي ١اي سكا١ي ًاسًٜا... ٝ ٙ

 -3211دسآهذ دسهاًگاُ ضْشداسي
تش اػاع دػتٞسآؼْ٘ ١اي داخٔي ٗحاػثٗ ٠ي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
ٝاسيضي ًاسًٜا ٙتاتت خذٗات دسٗاِٛا ٟعثن دػتٞسآؼْ٘
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 -0011درآمذهاي حاصل از وجوه شهرداري

 -4101دسآهذ حاغل اص سشهايِ گزاسي دس تخص ػوَهي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -4102دسآهذ حاغل اص سشهايِ گزاسي دس تخص خػَغي
ػشٗايُ ٠زاسي دس ؿشًت ١ا ً ٝؼة دسآٗذ اص اي ٚػشٗايُ ٠زاسي ١ا
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
ٝاسيضي ػٞد ؿشًت٢ا تش اػاع ٗلٞتات ٗج٘غ ػ٘ٗٞي ػآيا٠ٛ

 -4103دسآهذ حاغل اص ٍجَُ سپشدُ ّاي ضْشداسي
تاتت ايجاد ػپشد١ ٟاي تٜٔذ ٗذت  ٝيا ًٞتاٗ ٟذت دس تا٢ٌٛا حاكْ ٗي ُشدد.
اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
ٝاسيضي ػٞد حؼات٢ا تٞػظ تا٢ٌٛا

 -4104دسآهذ حاغل اص سشهايِ گزاسي هطاسوتْا
تاتت ٗـاسًت ١ا حاكْ ٗي ُشدد.
اي ٚسديق دسآٗذي ٗحاػث ٠خاكي ٛذاسد.

37

تؼشفِ ػَاسؼ ضْشداسي دس سال 1391

مذيريت درآمذ شهرداري

 -0011درآمذ حاصل از اموال شهرداري

 -4201هال االجاسُ ساختواًْا ٍ تاسيسات
تش اػاع آييٛ ٚاٗٗ ٠آي ؿ٢شداسي ج٢ت اٛؼواد هشاسداد١اي الصٕ كٞست ٗي ُيشد.
سٝؽ ٗحاػث ٠تش اػاع هشاسداد ٗي تاؿذ.

 -4202دسآهذ حاغل اص وشايِ هاضيي آالت ٍ ٍسائط ًمليِ
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -4203دسآهذ حاغل اص واست پاسن ساػتي ٍ پاسويٌگ
١ش ػآ ٠تش اػاع ٗلٞت ٠ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢اٗ ٙحاػث ٝ ٠اخز ٗي ُشدد.

 -4204حك ٍسٍديِ تاسيسات ضْشداسي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -4205دسآهذ حاغل اص تاصاسّاي سٍص ٍ ّفتگي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.
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 -4206دسآهذ حاغل اص خذهات صهيي
تش اػاع خذٗات پالً٢اي تلٌيي ؿ٢شداسي حاكْ ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠تش ٗثٜاي خذٗات پالً٢اي تلٌيي ؿذ ٟؿ٢شداسي ت ٠ػٜٞاٗ ٙؼٞم كٞست ٗي ُيشد.
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 -0011كمك اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي

 -5101ووه تالػَؼ جاسي دٍلت
اتلاهي اػت ٗ ٝلٞت ٠خاكي ٛذاسد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
ً٘ي ١اي دٓٝتي

 -5102ووه تالػَؼ ػوشاًي دٍلت
اتلاهي اػت ٗ ٝلٞت ٠خاكي ٛذاسد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
ً٘ي ١اي دٓٝتي

 -5103اػتثاس خشيذ اتَتَس ٍ لَاصم يذوي اص تَدجِ ول وطَس
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -5104سايش ووه ّاي اػطايي دٍلت ٍ سايش ساصهاًْاي دٍلتي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.
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 -5106اػتثاس دسيافتي اص تَدجِ ول وطَس
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -5107اػتثاس دسيافتي اص هاتِ التفاٍت ليوت ليش
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -5109اػتثاس دسيافتي تاتت ّذفوٌذ وشدى ياساًِ ّا
تش اػاع ها١ ٙٞٛذكٜ٘ذ ًشد ٙياسا١ ٠ٛا ٗحاػث ٝ ٠اخز ٗي ُشدد.
ٗحاػث ٠ي اي ٚسديق دسآٗذي دس اٛت٢اي ػاّ  ٝتٞػظ ػاصٗا ٙاتٞتٞػشاٛي ٗحاػث ٝ ٠اخز ٗي ُشدد.
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 -0011اعانات و كمك هاي اهذايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي

 -6101خَدياسي ضْشًٍذاى ٍ ّذاياي دسيافتي
تش عثن تٜذ ٗ 10اد 55 ٟها ٙٞٛؿ٢شداسي٢ا ٗحاػثٗ ٠ي ُشدد.
اي ٚسديق دسآٗذي ت ٠كٞست صيش اخز ٗي ُشدد:
ٝاسيضي  ٝيا ا١ذاء ١ذايا تٛ ٠إ ؿ٢ش ت ٠تلٞية ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش

 -6102سايش اػاًات ٍ ووه اضخاظ ٍ ساصهاًْاي خػَغي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -0011كمك ها و اعانات دريافتي از موسسات عمومي غير دولتي

 -6201ووه جاسي اص هَسسات ػوَهي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -6202ووه ػوشاًي اص هَسسات ػوَهي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.
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 -0011اموال و دارييهايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري
تعلق مي گيرد

 -6301جشيوِ وويسيَى هادُ 100
تش اػاع تثلشٗ 11 ٟاد ٟكذ اتالؿي ؿ٢شداسي ٗ ٝ 1358/6/27لٞت ٠ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش ٗحاػث ٝ ٠اخز
ٗي ُشدد.
ٗحاػث ٠اص ػاّ  1387ت ٠تؼذ ت ٠سٝؽ صيش كٞست ٗي ُيشد:
ٗتشاط تخٔق × (هي٘ت ٜٗغو ٠تٜذي +اسصؽ ٗؼاٗالتي) × (ضشيثي عثن سأي ً٘يؼي)ٙٞ
ٌٛت:٠
جشي٘ ٠تشاي تخٔق ػاخت٘اٛي ،ػال ٟٝتش ػٞاسم صيشتٜا  ٝتشاًٖ اخز ٗي ُشدد

 -6302جشاين تخلفات ساختواًي ٍ ضْش ٍ غشاهت ّا
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -6303ضثط سپشدُ ّاي هطالثِ ًطذُ
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -6304ضثط سپشدُ ّاي هؼاهالت ضْشداسي
تش اػاع آييٛ ٚاٗٗ ٠آي ؿ٢شداسي دس خلٞف ٗؼاٗالت اخز ٗي ُيشد.
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سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
 -1ضثظ ػپشد ٟؿشًت ًٜٜذُا ٙدس ٜٗاهل ٠دس كٞست ػذٕ ٗشاجؼ ٠پغ اص  10ػاّ
 -2ضثظ ػپشد ٟتشٛذُاٗ ٙضايذ ٟيا ٜٗاهل ٠ً ٠حاضش ت ٠ػوذ هشاسداد ٘ٛي ؿٛٞذ

 -6305حك اػتثاس تاوسي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -6306حك تْشُ تشداسي اص خطَط حول هسافش داخل ضْش
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -6307حك تطشف (ػَاسؼ اسصش افضٍدُ ًاضي اص اجشاي طشحْاي ػوشاًي)
تش اػاع ٗلٞت ٠ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢ا ٙت ٠ؿ٘اسٞٗ 28/110/3838 ٟسخ 85/11/11 ٠اخز ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
15
2
1
 Aتشاي ٗؼٌٛٞي تشاتش  ٝ 1تشاي تجاسي تشاتش  ٝ 2تشاي اداسي تشاتش ٗ 1/5ي تاؿذ
1

هي٘ت ٜٗغو ٠تٜذي هثْ اص عشح

2

هي٘ت ٜٗغو ٠تٜذي تؼذ اص عشح

ٗٞاسد صيش ٛيض ٗٞسد ٛظش هشاس ٗي ُيشد:


تشاي پالى ١اي د ٝ ٕٝػٗ ٕٞـشف ت ٠خياتاٛ ٙحٗ ٟٞحاػ ٠اي ٠ِٜٛٞخٞا١ذ تٞد:



2




3
1
3

١ش ٗتش ٗشتغ پالى دٕٝ
١ش ٗتش ٗشتغ پالى ػٕٞ

كشٗ١ ّٞاي ٗحاػثاتي ٗزًٞس تشاي تجاسي تا ضشية  ٝ 2دكتش ًاس تا ضشية ٗ 1/5حاػثٗ ٠ي ُشدد
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 -6308جشيوِ لطغ اضجاس ضْشي ٍ غشاهتْا
اي ٚسديق دسآٗذي تشاي ؿ٢شداسي ؿيشكؼاّ ُشديذ ٝ ٟاص عشين ػاصٗا ٙپاسً٢ا ٗحاػث ٝ ٠اخز ٗي ُشدد.

 -6309جشيوِ سذ هؼثش
دس هآة ًذ دسآٗذي ٗ 6312حاػث ٝ ٠دسياكت ٗي ُشدد.

 -6310دسآهذ حاغل اص تغييش واستشي
تش اػاع تثلش 10 ٟدكتشچ ٠تشاًٖ ٗلٞب ػاّ  82دس ٜٗاعن كٞست ٗي ُيشد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
هي٘ت ٜٗغو ٠تٜذي × 10

 -6312تْاي سفغ تخلفات ساختواًي ضْشي ٍ غشاهتْا
تش اػاع دػتٞسآؼْ٘ اتالؿي خذٗات ؿ٢شي اخز ٗي ُشدد.
سٝؽ ٗحاػث ٠ت ٠كٞست صيش ٗي تاؿذ:
-

تاتت ػذ ٗؼثش تٞػظ ٝاحذ خذٗات ؿ٢شي ٜٗاعن اخز ٗي ؿٞد

 -6313دسآهذ حاغل اص اجشاي هادُ  110لاًَى ضْشداسي
تش اػاع ٗتٗ ٚاد 110 ٟها ٙٞٛؿ٢شداسي اػ٘اّ ٗي ُشدد.
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كد درآمدي 0111
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 -0011وامهاي دريافتي

ٍ -7101اهْاي دسيافتي اص ٍصاست وطَس
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

ٍ -7102اهْاي دسيافتي اص تاًىْا
تش اػاع ٗلٞت ٠ؿٞساي اػالٗي ؿ٢ش اكل٢ا ٙكٞست ٗي ُيشد.

ٍ -7103ام دسيافتي اص سايش هَسسات
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -0011فروش اموال شهرداري

 -7201فشٍش اهَال غيش هٌمَل
تش اػاع آييٛ ٚاٗٗ ٠آي ٗ ٝؼاٗالت ؿ٢شداسي ج٢ت كشٝؽ  ٝاٛؼواد هشاسداد١اي الصٕ اخز ٗي ُشدد.
ٗحاػث ٠تش اػاع ؿشايظ ٜٗذسج دس هشاسداد كٞست ٗي پزيشد.

49

تؼشفِ ػَاسؼ ضْشداسي دس سال 1391

مذيريت درآمذ شهرداري

 -7202فشٍش اهَال هٌمَل
تش اػاع آييٛ ٚاٗٗ ٠آي ٗ ٝؼاٗالت ؿ٢شداسي ج٢ت كشٝؽ  ٝاٛؼواد هشاسداد١اي الصٕ اخز ٗي ُشدد.
ٗحاػث ٠تش اػاع ؿشايظ ٜٗذسج دس هشاسداد كٞست ٗي پزيشد.

 -7203فشٍش سشلفلي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -7204فشٍش حمَق اًتفاػي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -0011ساير منابع

 -7302هاصاد الساط تش ّضيٌِ دٍسُ لثل
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.

 -7303تاصدسيافت ٍاهْاي اػطائي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيشكؼاّ ٗي تاؿذ.
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 -0011عوارض و درآمذهاي وصولي  %01در حريم استحفاظي شهرها

 %80 -7401ػَاسؼ ٍ دسآهذّاي ٍغَلي دس حشين استحفاظي
اي ٚسديق دسآٗذي ؿيش كؼاّ ٗي تاؿذ.
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